
Modellen ” Spana på ett yrke” har konstruerats inom 
ramen för ESF-projektet  Yrkeskompassen.  

Syftet är att underlätta skolans breda vägledning så att 
fler ungdomar gör medvetna gymnasieval

Målet är att skapa och sprida  en ”vägledningsprocess” 
som  ger ungdomar i högstadiet en successivt ökad för-
ståelse för arbetslivet och för möjligheterna att förverk-
liga egna drömmar och mål inom  olika yrken. 

Ämnesintegration I modellen integreras den obligato-
riska praon med studie- och yrkesvägledningen och med 
skolans ämnesundervisning. 

Entreprenöriellt lärande Eleverna får olika uppgifter av 
lärare och vägledare och arbetar sedan individuellt eller i 
mindre grupper för  att ”ta reda på” fakta och förhållan-
den, allmänt i arbetslivet och inom olika yrken.

Dokumentation Elevernas uppgifter och rapportering 
dokumenteras i praoappen LoopMe som gör det möjligt 
för  lärare och vägledare att planera och följa upp skolans  
vägledning  på både individ- och gruppnivå

Intern och extern kommunikation Dokumentationen gör 
vägledningsprocessen transparant och gör det lättare att
engagera föräldrar, skolhuvudmän och arbetsliv i arbetet.

Spana på ett yrke - en modell för skolans ”breda vägledning” åk 7-9

Eleverna väljer – i samråd med lärare och 
vägledare – uppgifter att utföra , antecknar i 
praoappen och  kommunicerar i egna loopar 
med lärare och vägledare om resultat och 
reflektioner. I åk 7 görs mycket i skolan , i åk 
8 och 9 anknyts uppgifterna till  iakttagelser 
och reflektioner  från arbetsplatserna

Elever

Lärare och 
vägledare

Skolledning 
och-huvudmän

Lärare och vägledare beskriver syfte och 
mål med skolans ”breda vägledning” . 
Informationen  riktas till eleverna men  är 
transparent för föräldrar, skolledning etc

Lärare och vägledare överblickar  
med praoappen hur det går för 
eleverna, enskilt och i grupp, och 
anpassar ”nästa steg” till utfallet

Resultaten utvärderas regelbundet  
och rapporterar till skolledning, 
föräldrar,  skolhuvudmän, 
programråd  m fl

En ”uppgiftsbank” och annat
stödmaterial finns på  Lärlings-
kompassens   webbplats

I uppgiftsbanken finns också några 
”praopaket” med inriktning 
På vissa yrkesområden

Mätbara mål:
Fler ungdomar gör medvetna 
gymnasieval och  intresset för 
yrkesutbildningar ökar

Om modellen

Skolan – eller skolhuvudmannen  fattar 
beslut om att satsa  på ”bred vägledning i 
samarbete mellan lärare och vägledare


